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Insändes till
Östersunds kommun
Miljö och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Ansökan om dispens för ändrat
slamtömningsintervall enligt §34
Renhållningsordningen

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Sökande
Namn
Adress

Postadress

Telnr bostad

Telnr arbete

Telnr Mobil

e-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet

Adress

Postadress

 Permanentbostad

Avloppsanordning
Anläggningsår:

 Fritidshus

Antal anslutna hushåll:

Är anordningen tillståndsprövad:
 Ja, diarienummer:
 Nej
 Vet ej.

Är anordningen slutbesiktad:
 Ja, datum:
 Nej
 Vet ej

Typ av anordning:  Med ansluten vattentoalett  Endast bad- disk och tvättvatten  Annan (ange):
Slamavskiljare:
 2-kammarbrunn
 3-kammarbrunn
 Annat (ange):

Typ av efterbehandling:
 infiltration
 markbädd
 Annat (ange):

Skäl för förlängt tömningsintervall

Postadress
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
063-14 30 00
Telefax
063-14 33 00

e-post
samhallsbyggnad@ostersund.se

Hemsida
www.ostersund.se
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Önskat tömningsintervall
 Vartannat år. Permanentbostad med WC
 Vart fjärde år. Permanentbostad med BDT-avlopp
 Vart fjärde år. Fritidshus med WC
För fritidshus med BDT-avlopp medges inget förlängt tömningsintervall.

Med ansökan till nämnden måste ritning och beskrivning av anordningen bifogas.
Namnteckning
Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information:
Avgift
Avgift för dispensansökan tas ut i form av timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid för ärendet.
Tidsbegränsning av dispens
En eventuell dispens från ordinarie tömningsintervall kommer att tidsbegränsas till att gälla max 10 år.
Utformningskrav
Minimikrav på en avloppsanordning med toalett ansluten är en slamavskiljare av trekammartyp med en
våtvolym på 2000 liter (normalhushåll, 5 personer) samt en riktigt utförd infiltration. För ett bad-, diskoch tvättvattenavlopp gäller samma krav på en korrekt utförd infiltration. Slamavskiljaren ska vara av
tvåkammartyp med våtvolym på ca 1100 liter. Vad gäller storlekskrav och principutformning på
slamavskiljare, oavsett om det är för wc eller bara bdt, så finns det andra varianter och våtvolymer som
också är acceptabla. Då måste du kunna visa att dimensioneringen är tillräcklig, t.ex. genom något
typgodkännande eller motsvarande.

Postadress
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
063-14 30 00
Telefax
063-14 33 00

e-post
samhallsbyggnad@ostersund.se

Hemsida
www.ostersund.se

